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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan atau yang berkaitan erat dengan

pekerja, seperti pengangguran, aksi unjuk rasa/demo buruh dan pemutusan

hubungan kerja (PHK) merupakan masalah global yang dapat terjadi di semua

negara di belahan dunia. Setiap negara tentunya memiliki persoalan

ketenagakerjaan tersendiri sesuai dengan tingkat kemajuan dan kondisi bangsa.

Berbagai tuntutan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja sering terjadi yang

akar persoalannya adalah sangat mendasar menyangkut upah mereka yang dinilai

masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, pengangkatan dari

pekerja kontrak menjadi pekerja tetap serta tuntutan hak-hak dasar pekerja

lainnya.

Pada prinsipnya tenaga kerja merupakan aset yang sangat berharga sebagai

faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu unit tempat

kerja yang wajib mendapatkan perlindungan, baik pada pekerja laki-laki maupun

pekerja perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya perlindungan pekerja banyak

belum dilakukan secara memadai khususnya pada pekerja non formal atau sektor

informal serta pada pekerja perempuan.1

1 Selamat Riyadi, “Paradigma Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja di Dunia
Kerja dan Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam, Kebijakan Negara dan Realitas”,
Makalah Kajian Islam Komprehansif di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2012), h. 1.
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Pekerja tidak hanya terus dituntut meningkatkan produktivitas dan kinerja

saja dalam proses produksi, tetapi hak-hak pekerja harus diterapkan dalam proses

produksi tersebut. Hal ini berpengaruh besar terhadap besarnya keuntungan atau

kerugian suatu proyek/perusahaan.2 Menurut Abdul Hamid Mursi, hak–hak tenaga

kerja meliputi antara lain :3

1. Hak memilih pekerjaan yang sesuai

2. Persamaan pria dan wanita dalam bekerja

3. Hak memperoleh gaji yang sesuai dengan pekerjaan

4. Hak cuti dan keringanan pekerjaan

5. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan

Berbicara mengenai hak tidak terlepas kaitannya dengan etika. Pendekatan

hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal kebebasan. Islam hadir demi

keseimbangan dan menolak gagasan mengenai kebebasan tanpa tanggung jawab.

Manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Secara intuitif,

kebebasan terbesar sebenarnya justru diperoleh melalui ketaatan. Bahkan sekali

seseorang percaya kepada Allah SWT, maka ia akan memperoleh berbagai macam

kebebasan. Hal ini dijelaskan Allah SWT seperti tercantum dalam surat Al-

Ikhlash ayat 1-4.







2 Tomas Aprilian, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Struktur Rangka Atap Baja,
(Surakarta: Skripsi, 2010), h. 1.

3 Abdul Hamid Mursi, SDM yang Produktif Pendekatan Al-Qur’an dan Sains, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), h. 155-164.
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Artinya: “Katakanlah : Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (QS.

Al-Ikhlash: 1-4)4

Ayat di atas berbicara tentang tauhid. Pengakuan bahwa Allah SWT sebagai

Tuhan yang berkuasa mutlak mengantarkan pada hubungan antara Tuhan dan

manusia. Sebagai hamba, manusia tauhid wajib berserah diri sepenuhnya,

merendah dan menghina diri di hadapan-Nya tanpa syarat. Selain itu, manusia

tauhid juga meniadakan otoritas dan petunjuk yang datang bukan dari Allah SWT

dengan pelaksanaan tahrir an-nas min ‘ibadah al-‘ibad ila ‘ibadah Allah

(membebaskan manusia dari menyembah sesama hamba kepada menyembah

Allah SWT semata). Dengan pelaksanaan ini, seorang manusia tauhid tidak saja

akan bebas dan merdeka melainkan juga akan sadar bahwa kedudukannya sama

dengan manusia lain manapun, hanya tingkat ketakwaan kepada Allah SWT yang

membedakan mereka. Bila seorang merasa lebih rendah/lebih tinggi dari pada

manusia lainnya, maka ia akan kehilangan kebebasan dan jatuh ke dalam

perbudakan mental.5

Suatu tindakan disebut etis, apabila keputusan-keputusan dan tindakan harus

didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih.

Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang

bersifat tidak dapat ditawar-tawar. Sebagai misal, setiap orang Amerika secara

4 Departemen Agama, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, 1996), h. 485.

5 Ahmad Adri Riva’i, Ijtihad Dalam Pandangan Syi’ah Imamiyyah, (Pekanbaru: Tesis,
2000), h. 2-3.
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hukum dijamin haknya untuk memiliki kebebasan, memiliki martabat dan

memilih. Hak-hak ini pada gilirannya, membawa kepada kewajiban yang saling

menguntungkan di antara pemegang hak tersebut. Dengan demikian para pekerja

memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang

aman.6 Selain itu hak pekerja lainnya adalah tidak boleh memberi beban kepada

buruh dengan pekerjaan terlalu berat. Jika terpaksa harus begitu, maka wajib

dibantu.7

Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil

baik bagi pekerja maupun majikan. Penekanan terhadap masalah keadilan upah

telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad.8

Selain upah, biasanya para majikan memberi pekerjanya hak-hak tambahan

seperti hak cuti sakit, cuti tahunan, asuransi kesehatan dan hak pensiun. Hak-hak

pekerja tersebut merupakan sebuah bentuk perlindungan sosial bagi pekerja dan

hak-hak ini bernilai sangat tinggi.9

Sebagai tenaga kerja mereka berhak mendapatkan hak-haknya dalam

pekerjaan. Salah satu perusahaan yang harus menerapkan hak-hak tenaga kerja

adalah PT. Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) Pekanbaru.

Perusahaan RICRY Pekanbaru adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang pengolahan karet di mana perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1969

hingga sekarang masih beroperasi. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan

6 Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002), h. 49.

7 Muh.Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar Pengembangannya, (Pekanbaru:
Suska Press, 2008), h. 50.

8 Muhammad dan Lukman Fauroni, op.cit., h. 175.
9 Peter Mc Donald, Hak-hak Pekerja Sebagai Bentuk Perlindungan Sosial, terj. Toto

Purwanto, (Jakarta: ADSRI‐ANU, 2010), h. 1.
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besar yang banyak melibatkan tenaga kerja dalam proses produksinya.10 Tentunya

perusahaan dalam hal ini harus menegakkan hak-hak setiap tenaga kerja tersebut,

misalnya hak pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan hak

memperoleh jaminan dan keselamatan kerja, mengingat pekerjaan yang dilakukan

dalam perusahaan ini cukup berat dalam pengolahan karet.

Namun dari data awal yang didapatkan terlihat bahwa perusahaan ini

memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan hak-hak tenaga

kerja, seperti tenaga kerja belum memperoleh jaminan dan perlindungan kerja.11

Padahal Islam sangat menjunjung tinggi jaminan dan perlindungan bagi

pemeluknya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77.










Artinya : ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS. Al-Qashash : 77)12

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di

muka bumi. Ini berarti bahwa manusia diutus untuk menjaga lingkungan, tidak

mencemarinya, berbuat dan berperilaku sehat. Begitu juga halnya dalam bekerja

10 Dokumen PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru 2014.
11 Amril Nasution, Personalia  PT. Riau Crumb Rubber Factory, wawancara, Pekanbaru,

15 Januari 2014.
12 Departemen Agama, op.cit., h. 315.
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di perusahaan, yang sangat memerlukan adanya kesehatan dan keselamatan kerja

agar dapat dipelajari hal-hal apa saja yang dapat merusak lingkungan untuk

kemudian dihindari sehingga tercipta lingkungan yang aman dan pekerja dapat

terhindar dari risiko bahaya yang ditimbulkan.

Selain itu permasalahan yang terjadi adalah penempatan tenaga kerja yang

belum sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, karena pihak perusahaan hanya

menempatkan posisi tenaga kerja pada bagian yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan proses produksi tanpa memperhatikan keahlian tenaga kerja

tersebut.13

Sementara Islam menginginkan seseorang ditempatkan sesuai keahliannya.

Sebagaimana ucapan putri Nabi Syu’aib yang dibenarkan dan diabadikan dalam

Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26.







Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash : 26)14

Mengenai seseorang ditempatkan dalam bidangnya, Rasulullah SAW juga
bersabda:

13 Amril Nasution, Personalia  PT. Riau Crumb Rubber Factory, wawancara, Pekanbaru,
15 Januari 2014.

14 Departemen Agama, op.cit., h. 310.
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ثـََنا  ٌر َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َوِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم ِكَالُمهَا َعْن اْلُمْقرِِئ قَاَل ُزَهيـْ ثـََنا ُزَهيـْ َحدَّ
ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب أَيُّوَب َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب َجْعَفٍر اْلُقَرِشيِّ  َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد َحدَّ

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِيب َساملٍِ اْجلَْيَشاِينِّ َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َذرٍّ َعْن َساملِِ ْبِن أَ 
َال َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَا أَبَا َذرٍّ ِإينِّ أَرَاَك َضِعيًفا َوِإينِّ ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ لِنَـْفِسي 

.َماَل يَِتيمٍ َوَال تـََولََّنيَّ تََأمََّرنَّ َعَلى اثـْنَـْنيِ 
Memberitakan kepada kami Zuhair bin Harbi dan Ishak bin Ibrahim berkata
keduanya dari Mukri berkata Zuhair memberitakan kepada kami Abdullah bin
Yazid memberitakan kepada kami Said bin Abu Ayyub dari Ubaidillah bin Abu
Ja’far Quraisy dari Salim bin Abi Salim al-Jaisyany dari ayahnya dari Abu Dzarr
r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Hai Abu Dzarr, aku tahu kau ini
lemah dan aku sungguh senang kalau kau memperoleh apa yang senang aku
peroleh. Janganlah kamu menjadi penguasa terhadap dua orang dan janganlah
kamu mengurus harta anak yatim!”.(HR. Muslim, No. 3405)15

Ayat dan hadits di atas menyatakan bahwa hal pokok yang harus

disandang oleh seorang yang memikul suatu jabatan yang berkaitan dengan hak-

hak masyarakat adalah adanya kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang

dipimpinnya. Jabatan yang dipimpin oleh seseorang merupakan sebuah amanat.

Apabila amanat diabaikan, maka nantikanlah kiamat (kehancuran).

Mengabaikannya adalah menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang yang

tidak wajar memikulnya.16

Paparan di atas menggambarkan bahwa, di dalam Islam, PT. RICRY

Pekanbaru memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan hak-hak

tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya

15 Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, No. 3405, (tt: th), Juz. 9, h. 348. Lihat juga M.
Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim: Kitab Pemerintahan, No. 1203, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 611.

16 M. Quraish Shihab, Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan,
2002), h. 387-388.
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penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. RICRY Pekanbaru tersebut dan

bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang hal itu, mengingat beberapa

kemungkinan motivasi, cara dan keadaan yang ada ?

Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN HAK-

HAK TENAGA KERJA PADA PT. RIAU CRUMB RUBBER FACTORY

PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”

Penelaahan tentang penerapan hak-hak tenaga kerja sangat penting karena

dapat menentukan keberhasilan dan keuntungan dalam perusahaan tersebut.

Sementara itu dijadikannya PT. RICRY Pekanbaru sebagai tempat penelitian,

karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan karet yang tertua dan telah

lama beroperasi di Pekanbaru. Selain itu karet merupakan komoditas perkebunan

andalan Pekanbaru, yang memiliki peranan penting yaitu sebagai sumber

pendapatan, lapangan kerja penduduk dan mendorong tumbuhnya agroindustri di

bidang perkebunan. Sehingga melibatkan banyak tenaga kerja di dalamnya. Oleh

karena itu, hak-hak pekerja perlu diterapkan di dalam perusahaan tersebut.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada penerapan hak-

hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru menurut

ekonomi Islam, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian

dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana penerapan

hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru menurut
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ekonomi Islam. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dapat

dirumuskan kepada beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber

Factory Pekanbaru ?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan hak-hak tenaga

kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb

Rubber Factory Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan hak-

hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan hak-hak tenaga kerja

pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan ekonomi Islam

terhadap penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber

Factory Pekanbaru.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang membahas tentang hak-hak tenaga kerja adalah

Sukanda Husin dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hak-Hak

Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau). Dia menjelaskan

persoalan perlindungan tenaga kerja belum secara serta merta dapat diperbaiki,
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kurangnya upaya Pemerintah RI melakukan legal action dalam terjadinya

perbuatan melawan hukum oleh majikan TKI dan Pemerintah Swasta. Selain itu

peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Riau tidak maksimal

dan dapat dikatakan tidak menopang perlindungan TKI di luar negeri.17

Dalam penelitian ilmiah Barzah Latupono yang berjudul Perlindungan

Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota

Ambon dijelaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja kontrak merupakan salah

satu aspek penting sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Negara

dalam hal ini mempunyai kewajiban melindungi seluruh masyarakatnya dengan

aturan-aturan atau undang-undang yang mewadahi tingkah laku mereka dalam hal

mendapatkan pelayanan kesehatan, pekerjaan dan lain-lain.18

Adapun dalam penelitian ilmiah Hanifa Sari, Rachmad Boediono dan

Ummu Hilmy, yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-

hak Pekerja/Buruh dalam Permasalahan Hubungan Industrial di PT. Alun

Balikpapan dijelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial yang paling sering

terjadi di PT. Alun Balikpapan karena adanya, perselisihan hak, perselisihan

kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Adanya perselisihan

hubungan industrial disebabkan adanya ketidakadilan dalam hal pengaturan

hubungan industrial, dan ketidakadilan tersebut juga dapat terjadi pada proses

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan didasari pemikiran seperti

itu maka dalam rangka upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu

17 Sukanda Husin, “Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di
Provinsi Riau”, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 (Juni, 2009).

18 Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja
Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon”, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3 (Juli-September, 2011).
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menghilangkan segala ketidakadilan disetiap fase jalannya hubungan industrial,

dari mulai pengaturan hubungan industrial dan juga di setiap tahapan proses

penyelesaian hubungan industrial.19

I Dewa  Rai Astawa dalam penelitiannya yang berjudul Aspek Perlindungan

Hukum Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa

perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa penempatan

dan purna penempatan merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum

administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di

sini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan

sanksi administratif yang lebih cenderung kepada tindakan administrasi

pemerintahan berupa paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. Sedangkan

aspek hukum pidana lebih cenderung kepada tindakan yang dilakukan kepada

setiap orang terutama kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

yang bobot tindakannya lebih berat dan menimbulkan akibat yang berat juga.

Namun tidak terdapat aspek hukum perdata, akan lebih baik jika aspek hukum

perdata juga diatur dalam undang-undang tersebut, hal ini perlu karena dari sisi

kemungkinan kerugian bagi calon TKI/TKI yang dirugikan oleh PJTKI.20

Dari penelahaan terhadap karya-karya tulis di atas, terlihat bahwa para

penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan

persoalan hak-hak tenaga kerja. Namun penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT.

Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru menurut ekonomi Islam, sepanjang

19 Hanifa Sari, Rachmad Boediono dan Ummu Hilmy, Implementasi Perlindungan
Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja/Buruh dalam Permasalahan Hubungan Industrial di PT. Alun
Balikpapan, (Balikpapan: Universitas Brawijaya, th).

20 I Dewa Rai Astawa, Aspek Perlindungan Hukum Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, (Semarang: Tesis, 2006).
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pengetahuan penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah,

dilakukan penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di

Jalan Kampung Sukaramai No. 63, Pekanbaru, karena disitulah PT. Riau Crumb

Rubber Factory berada.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan tenaga kerja PT.

Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb

Rubber Factory Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 409 orang21 yang terdiri dari

Direktur Utama, Direktur Pembelian, Manager Pabrik/Wakil Managemen dan 406

orang seluruh tenaga kerja harian, borongan dan bulanan. Dikarenakan kuantitas

ini terlalu besar maka peneliti mengambil sampel sebesar 10% yaitu sebanyak 41

orang. Penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik simple random

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.22

21 Dokumen PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru 2014.
22 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data

Sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.Revisi, Cet. ke-2, h. 75.
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4. Sumber Data Penelitian

Sumber data23 dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer merupakan data yang secara langsung berhubungan dengan

responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan

dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang diajukan kepada

pimpinan dan tenaga kerja PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru.

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data

yang diambil dari beberapa buku, skripsi, jurnal dan dokumen yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.24

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian

yang berhubungan dengan masalah tersebut.25

b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan butir-butir pertanyaan kepada

pimpinan dan tenaga kerja PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru.26

c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam

bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.27

23 Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis, lihat Emzir
Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Ed 1, Cet. ke-2,
h. 64-65.

24 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam
Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.

25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1996), Cet. ke-7, h. 125.

26 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), Ed. Revisi,
Cet. ke-3, h. 68.

27 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. ke-7, h. 203.
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d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang diteliti.28

e. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam

masalah penelitian.29

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu

setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci

dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara

jelas kesimpulan akhirnya.30

7. Metode Penulisan

Metode-metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah

umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.31

b. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus,

kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik

kesimpulan secara umum.32

28 Emzir, Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), Ed 1, Cet. ke-2, h. 14.

29 Ibid., h. 61; lihat juga Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. ke-5, h. 195.

30 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-
Maliki Press, 2010), Cet. ke-2, h. 352.

31 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : kencana, 2008), Ed 1, Cet. ke-2, h. 26.

32 Ibid., h. 27; lihat juga Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), Ed. 1, Cet. ke-10, h. 40.
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c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa

adanya.33

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I

merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah,

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian

terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan

dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara umum dan diskusi tentang

penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru.

Bab II mengungkapkan gambaran umum tentang PT. Riau Crumb Rubber

Factory Pekanbaru. Bab ini meliputi sejarah PT. Riau Crumb Rubber Factory,

struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk yang dihasilkan

dan aktivitas perusahaan. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I bahwa

tenaga kerja bukan sekedar alat produktivitas, melainkan hak-hak mereka harus

diterapkan. Adapun hak-hak tenaga kerja dalam Islam dibicarakan dalam bab III.

Bab III menceritakan tinjauan umum tentang hak-hak tenaga kerja dalam

Islam. Bab ini mencakup pengertian hak tenaga kerja, dasar hukum hak tenaga

kerja, macam-macam hak tenaga kerja dan pengaruh hak tenaga kerja dalam

proses produksi.

33 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1991), h. 9.
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Bab IV membicarakan bagaimana penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT.

Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru menurut ekonomi Islam. Hal ini berkaitan

dengan penerapan hak-hak tenaga kerja pada PT. Riau Crumb Rubber Factory

Pekanbaru. Selain itu juga dibahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap

penerapan hak-hak tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang

diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta beberapa saran yang diperlukan dalam

upaya kesempurnaannya. Selanjutnya, diikuti oleh daftar kepustakaan yang

dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.


